INFORMACIJOS SAUGOS SKYRIAUS
PATARĖJAS
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities informatikos
krypties išsilavinimą;
 turėti 3 metų darbo patirtį informacinių technologijų saugos, informacijos saugos,
informacinių sistemų ar elektroninių ryšių tinklų saugos organizavimo, vertinimo srityse arba
informacinių sistemų, registrų ar elektroninių ryšių tinklų administravimo, kūrimo srityse;
 turėti darbo patirties formuojant ir pristatant Lietuvos Respublikos pozicijas Europos
Sąjungos institucijų darbo grupėse ar komitetuose, skirtuose saugumo priežiūros, informacijos
saugos ir kibernetinio saugumo klausimams;
 būti susipažinusiam su Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės
informacinių išteklių saugą, elektroninių ryšių tinklų saugą, kibernetinį saugumą, valstybės ir
tarnybos paslaptis, jų apsaugą ir automatizuotą apdorojimą;
 išmanyti bei sugebėti praktiškai taikyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 mokėti valdyti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, pastabas,
pasiūlymus ir rekomendacijas;
 mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;
 mokėti anglų arba vokiečių, arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo
pažymėjimą, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma
VISIŠKAI SLAPTAI.
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 vertina valstybės informacinių sistemų, valstybės ir žinybinių registrų valdytojų pateiktus
derinti Departamentui saugos politikos dokumentus ir saugumo priemonių atitikimą Lietuvos
Respublikos ir tarptautiniams saugos reikalavimams, teikia dėl jų išvadas, pastabas ir pasiūlymus;
 derina teisės aktų ir kitų dokumentų, susijusių su įslaptintos informacijos automatizuotu
apdorojimu, projektus, teikia dėl jų išvadas, pastabas ir pasiūlymus;
 sprendžia jo kompetencijai priklausančius valstybės informacinių išteklių saugos
organizavimo, įgyvendinimo bei priežiūros klausimus;
 dalyvauja rengiant, rengia ir derina valstybės informacinių išteklių saugą
reglamentuojančius teisės aktus ir kitus dokumentus;
 rengia, derina ir įgyvendina investicijų projektus, susijusius su valstybės informacinių
išteklių sauga;
 rengia ir atnaujina Departamento automatizuoto duomenų apdorojimo sistemos, skirtos
įslaptintai informacijai apdoroti, dokumentus;
 analizuoja vidaus reikalų srities valstybės informacinių sistemų, valstybės ir žinybinių
registrų saugos politikos įgyvendinimo bei teisinio reglamentavimo būklę, rengia rekomendacijas
dėl saugos būklės gerinimo, teikia elektroninės informacijos saugos konsultacijas;
 analizuoja valstybės informacinių išteklių saugos politikos, elektroninės informacijos ir
informacinių technologijų saugos raidos bei reglamentavimo tendencijas Lietuvoje, vertina šios
srities užsienio šalių patirtį;
 pagal kompetenciją dalyvauja rengiant nacionalinio saugumo būklės ir plėtros ataskaitą,
atliekant grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą, rengia išvadas ir pasiūlymus dėl kibernetinių
grėsmių mažinimo;

 pagal kompetenciją dalyvauja diegiant valstybės informacinių sistemų, valstybės ir
žinybinių registrų ir elektroninių ryšių tinklų saugos priemones Vidaus reikalų ministerijoje bei
kitose vidaus reikalų įstaigose;
 administruoja Valstybės informacinių išteklių atitikties elektroninės informacijos saugos
reikalavimams stebėsenos sistemą (ARSIS), tvarko ARSIS žinių bazes ir laiku užtikrina jų
atnaujinimą;
 analizuoja valstybės informacinių išteklių valdytojų ir tvarkytojų į ARSIS pateiktus
duomenis, rengia išvadas ir kitą analitinę medžiagą;
 administruoja ARSIS naudotojus, teikia jiems metodinę pagalbą, konsultuoja juos ARSIS
naudojimo klausimais;
 koordinuoja pastebėtų ARSIS veikimo problemų šalinimą, prižiūri ARSIS garantinės ir
pogarantinės priežiūros veiklų vykdymą;
 teikia pasiūlymus dėl ARSIS tobulinimo, jos eksploatavimui, priežiūrai ir plėtrai skirtų
lėšų poreikio, techninių ir programinių priemonių įsigijimo;
 formuoja ir pristato Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos institucijų darbo
grupėse ar komitetuose, skirtuose elektroninės informacijos saugos, kibernetinio saugumo
klausimams;
 pagal kompetenciją atstovauja Departamentą bendroje veikloje su Nacionaliniu
kibernetinio saugumo centru bei Nacionaliniu elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo
incidentų tyrimo padaliniu (CERT-LT);
 pagal kompetenciją dalyvauja reaguojant į elektroninės informacijos saugos ir
kibernetinius incidentus Departamento valdomose ir tvarkomose informacinėse sistemose ir
registruose;
 dalyvauja rengiant strateginius ir veiklos planus, planuojant Departamento tvarkomų
valstybės informacinių išteklių saugos finansinius ir žmogiškuosius išteklius, technines,
organizacines ir teisines priemones;
 vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam,
kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai.

